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Munkáltatói juttatások rendszere

1. Jogszabály alapján kötelezően biztosítandó 
juttatások

2. Jogszabályon alapuló költségtérítések

3. Munkáltatói döntés alapján adott juttatások

– Valamennyi munkavállaló számára

– Cafeteria rendszer keretében

Tematika

1. Költségtérítések munkajogi és adójogi 
szabályozása

2. Jogszabály alapján kötelező juttatások

3. Munkáltatói döntés alapján biztosított 
juttatások

4. Cafeteria rendszer

5. Munkába járás és kiküldetés



Költségtérítések – jogszabályi háttér

• Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

• Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

• Munkavédelem VHR – 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet

• A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről – 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM
együttes rendelet

• Munkaköri alkalmassági vizsgálatról – 33/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet

• Képernyő előtti munkavégzés minimális 
követelményeiről – 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

Munkajogi szabályok

2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

VIII. Fejezet - A munkaszerződés teljesítése

29. Alapvető kötelezettségek

51. § (2) A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, 
amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a 
munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen 
biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.
(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a 
munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő költségeinek megtérítésére 
vonatkozó szabályokat.



Költségtérítés
Nem önálló tevékenység – Szja
1995. évi CXVII. törvény - A személyi jövedelemadóról
III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a 
következő:
16.Költségtérítés: az a bevétel (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál 
nem kell figyelembe venni), amelyet e törvény által 
• költségnek elismert kiadás megtérítésére 
• kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében 

vagy

• hivatali, üzleti utazással (ideértve a kiküldetést, a külföldi 
kiküldetést, a külszolgálatot) összefüggésben 

kap a magánszemély.

A költségtérítés fizethető alkalmanként, eseti jelleggel, vagy rendszeresen, akár átalányban.

Költségtérítések - munkáltató

Munkáltatónak minősül (Szja tv. 3. § 14. pont)

• akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban 
áll

• kirendelés, kiküldetés - foglalkoztató

• munkaerő-kölcsönzés –munkavállaló kölcsönvevője

• az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás 
keretében a szolgáltatás fogadója,

• szakképzés keretében – gyakorlati képzést végző

• Közérdekű önkéntes tevékenység – fogadó szervezet



Általános adójogi megítélés
Szja törvény 4. § (2a) bekezdés a) pont 

NEM BEVÉTEL  - munkáltató/kifizető olyan dolog (eszköz, 
berendezés, jármű, munkaruházat) használatára, szolgáltatás 
(világítás, fűtés stb.) igénybevételére tekintettel, amelynek 

használata, igénybevétele a munkavégzés, a tevékenység 
ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának 
feltételeként történik (ideértve a biztonságos és egészséget nem 
veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről 
szóló törvény előírásai szerint a munkáltató felelősségi körébe 
tartozó biztosítása), abban az esetben sem, ha a dolog, a 

szolgáltatás személyes szükséglet kielégítésére is alkalmas, és 
nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel, 
kivéve, ha az Szja  tv. a használatot, igénybevételt vagy annak 
lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg

Kötelező juttatások
Általános elvek

• Jogszabály rendelkezése alapján
• Természetben kell biztosítani
• Cél: biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés
– Ivóvíz
– Védőital
– Védőruha
– Öltözködés, tisztálkodás
– Munkaegészségügy

• Alkalmassági vizsgálat
• Képernyő előtti munkavégzés – életlátás biztosítása



Kötelező juttatások
Ivóvíz

• Ivóvíz

– Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. 24.§
Minden munkavállaló részére biztosítani kell

a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak 
megfelelő minőségű ivóvizet;

– 3/2002 SzCsM rendelet 23. §

• Ivóvízcsap, ivókút felszerelése, karbantartása

• Vezetékes ivóvíz hiányában ivóvíz tartály

Kötelező juttatások
Védőital

Munkavéd. tv. 34. §, 3/2002 SzCsM R. 7. §
Szabadtéri munkahelyen időjárás elleni védelemről 
gondoskodni- eszköze: védőital (is)
Munkahelyi klíma zárttérben, szabad térben 
meghaladja a 24 Celsius fokot, igény szerint de 
legalább fél óránként védőitalt kell biztosítani
• 14-16 celsius fokos hőmérsékletű ivóvízzel,
• ízesített, alkoholmentes ital, cukortartalom az ital 

4 súly%-nál nem több, vagy mesterséges ízesítés
• Ivópohár biztosítása személyenként



Kötelező juttatások
Védőital/2, Egyéb ital

• 50 Celsius  fokos tea, mint védőital, hideg 
munkahelyen

Teához cukor, cukortartalom az ital 4 súly%-nál nem 
több, vagy mesterséges ízesítő + Pohár
Munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi 
középhőmérséklet a munkaidő több mint felében szabadtéren a 
+4, zárt területen a +10 Celsius fokot nem éri el.

• Egyéb ital – nem felel meg a jogszabály szerinti védőital 
fogalmának – nevesített juttatás az Szja törvényben, - egyes 
meghatározott juttatás, 70. (3) bekezdés b)

Tao. törvény – elismert ktg, Áfa levonási tilalom

Kötelező juttatások
öltözködés, tisztálkodás

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. 24.§ Minden 
munkavállaló részére biztosítani kell

b) a munkahely és a munka jellegének megfelelő
• az öltözködési, 
• tisztálkodási, 
• egészségügyi, 
• étkezési, 
• pihenési és 
• melegedési lehetőséget – mértékét a 3/2002. Rendelet 

melléklete előírja munka jellege (szellemi, fizikai) 
függvényében



Foglalkozás-egészségügyi ellátás
Munkavédelemről szóló törvény 58. §

A munkáltató
• jogszabályban meghatározottak szerint és 
• valamennyi munkavállalójára kiterjedően 
• foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet
• a munkáltató által működtetett vagy 
• a munkáltatóval kötött szerződés alapján külső szolgáltatóval.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködik :
• az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet 

kialakításában, 
• az egészségkárosodások megelőzésében. 
Munka-alkalmassági vizsgálat 33/1998. (VI. 24.) NM Rendelet

Védőeszköz
Munkavédelemről szóló törvény 42. §

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a 
veszélyek megelőzése,  károsító hatásuk csökkentése 
érdekében

a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a 
munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű 
használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az 
egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg 
kell követelni;

Nem minősül védőeszköznek: képernyő előtti 
munkavégzés esetén az éleslátást biztosító szemüveg



Képernyő előtti munkavégzés/1
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

Szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi 

munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt 

használ, továbbá a foglalkoztató  munkáltatóra.

Nem vonatkozik az alábbi gépeket működtető munkáltatóra, munkavállalóra:

a) a járművek vagy munkagépek vezető-, illetve kezelőfülkéi,

b) a szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerek,

c) az elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek,

d) hordozható rendszerek, amelyeket a munkahelyen nem tartósan 
használnak,

e) számológépek, pénztárgépek és olyan egyéb készülékek, amelyek - azok 

közvetlen használatát biztosító - kisméretű, adatokat vagy mérési 
eredményeket mutató képernyővel vannak ellátva, továbbá

f) az „ablakos írógépek” elnevezésű, hagyományos típusú elektromos, 
elektronikus írógépek

Képernyő előtti munkavégzés/2
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi 

munkaidejéből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős 
eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn 
megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól,

Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a 

• képernyős eszközön kívül csatlakozhat 

• adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli 
eszköz), 

• egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem 
stb.),  esetleges tartozékok, 

• ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, 

• irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a 
közvetlen munkakörnyezet.



Képernyő előtti munkavégzés/3
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást 

biztosító szemüveg:

• a szemészeti szakvizsgálat eredményeként 
meghatározott,

• a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges 
szemüveglencse, és használatához szükséges 
keret, 

• ide nem értve a munkavállaló által a képernyő 
előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is 
használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

Képernyő előtti munkavégzés/4
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

Munkafolyamatok szervezésekor, a folyamatos képernyő előtti munkavégzést 

• óránként legalább tízperces - össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, 

• a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne 
haladja meg.

Kivétel: ha a munka megszakítása

• más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát 
veszélyezteti

• az adott technológia miatt nem lehetséges

– képernyős munkavégzést rendszeres időszakonként - a munka 

jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával - szünetekkel 
szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel,

– megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem lehet 
kevesebb, mint tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés 
összes ideje nem haladhatja meg a napi munkaidő hetvenöt százalékát



Képernyő előtti munkavégzés/5
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál 
kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának 
elvégzését, 
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás 
megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként,
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a 
képernyős munkával hozható összefüggésbe.
A munkavállaló köteles a vizsgálaton részt venni. A vizsgálatot 
az orvos végzi el, és ha megállapítja, hogy a munkavállaló 
részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg 
biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót beutalóval utalja 
be a szemészeti szakvizsgálatra. 

Képernyő előtti munkavégzés/5
50/1999. (XI. 3.) EüM Rendelet

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként 
• indokolt, illetve 

• a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse 
a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, 

• a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan 
szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást 
biztosító szemüveggel.

A munkavállalóval szemben nem érvényesíthető költség:
• látásvizsgálat
• képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító 

szemüveg



Munkaruházati termék
Szja törvény 1. sz. melléklet 9.2

Jogszabályban előírt módon rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha,

• az olyan öltözet, amelyet a munkavállaló 

– egészségének védelme,

– a munkakörén, kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott feladat ellátása 
közben visel, 

– feltéve, a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége 
veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése következik be;

• az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai

– a közúti közlekedés, a vízi közlekedés, a légi közlekedés , a posta és távközlés területén 

az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők 
munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,

– a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen 
termelésirányítói munkakörökben;

• kifejezetten jelmezszerű öltözet, különösen: csak munkaköri feladat ellátásra alkalmas

– a kosztümös színielőadások jelmezei

– a szolgáltatási tevékenységet végzők :portás, pincér, sportjátékvezető stb.

Ruházati termék
Adókötelezettségek

• Adómentes - Munkaruházati termék – Szja 
törvény 1. számú melléklet 8.24 – csak 
munkavállalónak

• Egyes meghatározott juttatás – Szja tv. 70. § -
szabályzat

• Jogviszonyos jövedelem

• Munkáltató által előirt egyéb ruha használatba 
adása – Szja törvény 4. §

• Áfa minősítés



Juttatások munkáltatói döntés alapján
Szja vonzat szerinti csoportosítás

• Adómentes
– Jogszabályi kötelezés alapján - a jogszabályi mértéket meg nem 

haladó összegben
– Munkáltatói döntés alapján – egyes preferált jogcímek

• Szja törvény 7. §
• Szja törvény 1. számú melléklet
• Szja törvény 25-27. §

• Kifizetői közteher mellett adható juttatások
– Béren kívüli juttatás, Szja törvény 71. §
– Egyes meghatározott juttatás, Szja törvény 70. §

• Magánszemélynél adóköteles juttatás
– Jogviszonyból származó jövedelem, Szja törvény 25. § (1) bek.

– Egyéb összevonandó jövedelem, Szja törvény 28. §

Adómentes juttatások
Nem bevétel, nem költség

Bevételnek, költségnek nem minősülő tételek, Szja 
törvény 7. §
– Hivatali, üzleti utazás utazási költség
– Hivatali, üzleti utazás szállás költség
– Elszámolásra kapott összeg, vagy a magánszemély által 

megelőlegezett összeg utólagos megtérítése
– Kiküldetési rendelvény alapján, a jogszabályi 

mértéknek megfelelő költségtérítés (gépkocsiktg)

– Kifizető által a tevékenységében közreműködő 
magánszemélytől átvállalt kamarai tagdíj összegét, 
feltéve, hogy a tevékenység kizárólag szakmai kamara 
tagjaként folytatható



Adómentes juttatások
Adómentes természetbeni juttatások 1
Adómentes természetbeni juttatások, Szja törvény 
1. számú melléklet

• a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a 
hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás 
törlesztéséhez a munkáltató által a munkavállaló 
számára kifizetett juttatás az előírt kötelező 
törlesztő részlet erejéig, de havonta legfeljebb a 
minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig

• Mobilitási célú lakhatási támogatás

• Munkáltatói lakáscélú támogatás

Adómentes juttatások
Adómentes természetbeni juttatások 2
A mobilitási célú lakhatási támogatás/1.

A foglalkoztatás 
• első 24 hónapjában a minimálbér 60 százalékáig, 
• a következő 24 hónapban a minimálbér 40 százalékáig, 

majd az 

• azt követő 12 hónapban a minimálbér 20 százalékáig 
adómentes (a %-os mértékek 2017-ben 40, 25, illetve 15 %) 

A határozott időtartamú munkaviszonnyal összefüggésben 
átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a 2018. január 1-jén már 
fennálló jogviszony esetén a munkaviszony létrejötteként 
2018. január 1-jét lehet figyelembe venni.
Munkáltatói adatszolgáltatás az adóévet követő év január 31-ig



Adómentes juttatások
Adómentes természetbeni juttatások 3
A mobilitási célú lakhatási támogatás/2.

• Olyan munkavállaló is kaphat adómentesen lakhatási támogatást, aki a 
munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban és a támogatás 
nyújtásának időpontjában rendelkezik ugyan lakás tulajdonjogával a 
munkavégzés helyén (vagy annak 60 kilométeres körzetén belül vagy 
olyan településen, amely három órát meg nem haladó időtartamú oda-
és visszautazással elérhető), de a lakás haszonélvezeti joggal terhelt, 
vagy a tulajdonjog mértéke nem haladja meg az 50 százalékot

• Lakóhely alatt a lakcímnyilvántartásban szereplő lakóhelyet kell érteni 
(külföldről érkező munkavállaló esetében a magyar 
lakcímnyilvántartásnak megfeleltethető külföldi lakóhely minősül 
lakóhelynek).

• Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönvevő vállalkozás is jogosult – a 
kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában – adómentes mobilitási célú 
lakhatási támogatás nyújtására 

Adómentes juttatások
Adómentes természetbeni juttatások 4
Lakáscélú munkáltatói támogatás/1.
Lakáscélú felhasználás:
• a) a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati 

jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése 
(ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),

• b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,
• c) a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő 

bővítését eredményező növelése,
• d) a korszerűsítés,
• e) a akadálymentesítés.
Értékhatár: lakás vételár 30%-a, de legfeljebb 5 millió Ft (5 évenként)
A méltányolható lakásigény mértéke az együttköltöző, együttlakó családtagok számától 
függően

– egy-két személy esetében legfeljebb három lakószoba,
– három-négy személy esetében legfeljebb négy lakószoba.
– Minden további személy esetében egy lakószobával nő a lakásigény mértéke [Szja tv. 1. számú 

melléklet 9. pont 9.3. alpont 9.3.4. alpont c) pont].



Adómentes juttatások
Adómentes természetbeni juttatások 5
• A lakószoba - a meglévő, kialakult állapotot kivéve - legfeljebb 30 négyzetméter, 

legalább egy 2 méter széles - ajtó és ablak nélküli - falfelülettel rendelkező 
lakóhelyiség. A 30 négyzetméternél nagyobb lakóhelyiséget két szobaként kell 
számításba venni. Ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben 
van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két 
szobaként kell figyelembe venni.

• Nem minősül lakószobának az a lakóhelyiség, amelynek hasznos alapterülete nem 
haladja meg a 8 négyzetmétert. Ugyanakkor a 8 négyzetméternél nagyobb, de 12 
négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében két ilyen lakóhelyiséget 
egy lakószobaként kell figyelembe venni (azzal, hogy ha az így kapott szobaszám 
nem egész szám, a szobaszámot lefelé kerekítve kell megállapítani).

• Fiatal házaspárok (mindkettő 40 alatti) által vállalt egy, kettő, illetve három 
gyermek is figyelembe vehető a méltányolható lakásigény meghatározásánál.

• Együttköltöző, együttlakó családtagok: a támogatást igénylő munkavállaló, továbbá 
jövedelmüktől és életkoruktól függetlenül a munkavállaló Ptk szerinti közeli 
hozzátartozói, házastársának közeli hozzátartozói, élettársa és annak közeli 
hozzátartozói, feltéve, hogy a lakáscélú munkáltatói támogatással, munkáltatói 
lakáscélú hitellel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott életvitelszerűen 
együtt laknak. 

Adómentes juttatások
Adómentes pénzbeli juttatás

Adómentes pénzbeli juttatások
- Munkába járás költségeinek megtérítése, Szja 

törvény 25. § (2)-(4) bekezdései
- Üzemanyag-megtakarítás, legfeljebb 100 ezer 

forint/hó
- Munkavállaló, személyesen közreműködő tag,
- Gépjármű vezetői munkakör
- Útnyilvántartás (menetlevél, fuvarlevél)
- Kormányrendelet – alapnorma + korrekciós tényezők ×

NAV üzemanyagár vs. Tényleges mennyiség (számla 
szerint) × NAV üzemanyagár



Béren kívüli juttatás
Lehetséges juttatási elemek/1

• Pénzjuttatás 100 ezer Ft/év 

Felettes rész: munkaviszonyból származó jövedelem

• SZÉP kártya – 450 ezer Ft/év
• Szállás: 225 ezer Ft

• Vendéglátás: 150 ezer Ft

• Szabadidő: 75 ezer Ft

Felettes rész: egyes meghatározott juttatás

• Egyes speciális juttatások

Béren kívüli juttatások
Lehetséges juttatási elemek/2

• Egyes speciális juttatások
– Szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának és 

közeli hozzátartozóiknak üdülőben nyújtott üdülési 
szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben 
személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó 
rész, továbbá

– Szövetkezet által a magánszemély tagjának a szövetkezet 
alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben 
nem pénzben juttatott adóköteles jövedelem együttes 
értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 
50 százalékát meg nem haladó rész. 

Felettes rész: egyes meghatározott juttatás (Szja törvény 70. 
§ (4) bekezdés c) és d) pontjai)



Béren kívüli juttatás
Rekreációs keretösszeg, közteher

Ha a munkáltató költségvetési szerv -
• évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
• a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a 

juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a 
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

• évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála 
miatt szűnik meg;

Más munkáltató esetében
• évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
• a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a 

juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a 
munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

• évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála 
miatt szűnik meg.

Felettes rész: Egyes meghatározott juttatás
Közteher: 34,22% (Juttatás 1,18-szorosa után 15% szja, 14% eho)

Egyes meghatározott juttatások
Juttatási elemek

Egyes meghatározott juttatás
– Közteher 2018. évben: 40,71% (1,18×15% + 1,18×19,5%)

– A SZÉP kártyán kívül 2016. évben béren kívüli juttatásnak 
minősülő juttatások, egyedi korlátok alkalmazása nélkül 
üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkeztetés, iskolakezdése támogatás, 
helyi bérlet, iskola rendszerű képzési költség átvállalása, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár munkáltatói hozzájárulás, illetve célzott 
szolgáltatásra befizetett összeg,foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás

– Továbbra is egyes meghatározott juttatásnak minősül
• üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés és más szolgáltatás,

• telefon magáncélú használata,

• csekély értékű ajándék évi 3 alkalommal



Egyes meghatározott juttatások
Belső szabályozás

Munkavállalók részére 
• azonos feltételekkel és módon 
• ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott 

szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel 
• ideértve, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben 

meghatározott keret terhére ugyanazon termék- vagy 
szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható
– Valamennyi munkavállaló részére
– Jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a 

munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az 
életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos 
teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza 
meg.

Egyes meghatározott juttatások
Utalvány, Kártya

Ha a juttatás utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz

• akkor minősül béren kívüli, vagy egyes meghatározott juttatásnak, ha a

• juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy 

• az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy 

szolgáltatáskörben használható fel, 

• továbbá ha az utalvány nem visszaváltható,

Nem alkalmazható a kedvezőbb adózás, ha a juttatás

• értékpapír, értékpapírra vonatkozó jog, bármire korlátozás nélkül 

felhasználható utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;

• természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, 
nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, valamint 
ékszerutánzat, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a 
juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.



Cafeteria

Munkajogi szabályok/1.
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 

ELSŐ RÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II. Fejezet – A jognyilatkozatok

9. Az egyoldalú jognyilatkozat, nyilatkozat

15. § (1) Egyoldalú jognyilatkozatból csak munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban meghatározott esetben származhatnak jogok vagy 
kötelezettségek.

(2) A munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a felek megállapodásában 
biztosított elállási jog gyakorlása a megállapodást a megkötésének 
időpontjára visszamenőleges hatállyal megszünteti. Elállás esetén a felek 
egymással elszámolnak.
(3) Az egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.
(4) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá és -
e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - csak a címzett hozzájárulásával 
módosítható, vagy vonható vissza.
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Cafeteria

Munkajogi szabályok/2.
10. A kötelezettségvállalás
16. § (1) Egyoldalú kötelezettségvállalás (a továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) alapján a jogosult elfogadására tekintet nélkül 
követelhető a vállalt kötelezettség teljesítése. A munkavállaló érvényesen 
csak munkaviszonyra vonatkozó szabály kifejezett rendelkezése alapján 
tehet kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot.
(2) A kötelezettségvállalás a jogosult terhére módosítható vagy azonnali 
hatállyal felmondható, ha a jognyilatkozatot tevő körülményeiben a 
közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a 
kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné vagy aránytalan sérelemmel 
járna.
(3) A kötelezettségvállalásra egyebekben az egyoldalú jognyilatkozatra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 
kötelezett nem hivatkozhat jognyilatkozata hatálytalanságára, hogy a 
jogosulttal való közlés nem, vagy nem szabályszerűen történt.
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Cafeteria

Munkajogi szabályok/3.
11. A munkáltatói szabályzat

17. § (1) A munkáltató a 15-16. §-ban meghatározott 
jognyilatkozatait általa egyoldalúan megállapított belső 
szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat 
érvényesítésével (a továbbiakban együtt: munkáltatói 
szabályzat) is megteheti.
(2) A munkáltatói szabályzatot közöltnek kell tekinteni, ha azt 
a helyben szokásos és általában ismert módon közzé teszik.

KONKLÚZIÓ: célszerű, ha egy évre szól a Cafeteria
Szabályzat
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Cafeteria

Személyi jövedelemadó szabályok
• Keretösszeg: nettó vagy bruttó
• Keretösszeg megállapítás módja
– Fix

– Munkabér százaléka

• Jogosultsági időszakok, kieső idők
• Adózási lehetőségek
– Adómentes
– Béren kívüli juttatás
– Egyes meghatározott juttatás
– Munkaviszonyból származó jövedelem



Munkába járás, Kiküldetés
Munkajogi szabályok/1

Munkahely meghatározása
• A régi Mt. szerint a munkaszerződésnek kötelező tartalmi eleme volt, az új 

Mt. nem nevesíti kötelező elemként,
• új Mt. a munkaszerződésben kell meghatározni, ennek hiányában 

munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint 
végzi. 

• Nincs azonban olyan konkrét rendelkezés az új Mt.ben, amely kifejezetten 
meghatározná a munkahely fogalmát, így munkahelyként meg lehet jelölni 
– konkrét címet, de 
– egy nagyobb földrajzi egységet is, például Pest megye, Dunántúl, akár teljes 

Magyarország területét is lehetséges a munkavállaló munkahelyeként 
megjelölni, de csak abban az esetben, ha a munkáltató tevékenysége és az 
elvégzendő feladatok ezt indokolják. 

• Munkahelynek az új Mt. azt a helyet tekinti, ahol a munkavállaló a munkát 
jellemzően, általános jelleggel végzi, míg a munkavégzés helye az a hely, 
ahol a munkavállaló az adott napon vagy ettől eltérő időtartam erejéig a 
munkáját ténylegesen végzi.
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Kiküldetés
Munkajogi szabályok/2

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai (Mt. 53. §) 

• munkáltató lehetősége - a munkavállalót átmenetileg a 
munkaszerződéstől 
– eltérő munkakörben, 
– eltérő munkahelyen vagy 

– más munkáltatónál foglalkoztassa. 
E szabályozással a régi Mt.-ben szabályozott átirányítás, kiküldetés, 
kirendelés jogintézményeket egyesítette a jogalkotó. 

• Az ilyen típusú foglalkoztatás tartama naptári évenként 
összesen maximum a 44 beosztás szerinti munkanap, vagy 
351 óra (arányosan, ha a munkaviszony év közben 
kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő 
teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre).
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Kiküldetés
Munkajogi szabályok/3

Kiküldetés, akkor valósul meg, ha a magánszemély 

• tényleges munkavégzésének helye nem esik egybe a 
munkahellyel, vagyis 

• a tényeges munkavégzés helye a meghatározott 
munkahelyen kívül történik 

• Ha a felek a munkaszerződésben egy tágabb földrajzi 
egységben, például Pest megyében határozzák meg a 
munkahelyet, és a munkavégzés ezen a meghatározott 
térségen belül történik, akkor ez nem nevezhető 
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak, így 
kiküldetésnek sem. 
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Kiküldetés
Adójogi szabályok/1

Kiküldetésnek [Szja törvény 3. § 11. pont]

• a munkáltató által elrendelt, 
• a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása 

érdekében szükséges utazás minősül, 
• ideértve különösen (összhangban az új Mt. szóhasználatával) a 

munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a 
munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzést. 

Nem tekinthető kiküldetésnek a lakóhelyről, tartózkodási helyről a 
munkahelyre történő oda- és visszautazás. 

A rendelkezés alkalmazásában a munkáltató azon telephelye 
minősül munkahelynek, ahol a munkavállaló a munkáját szokás 
szerint végzi. Ilyen telephely hiányában vagy több ilyen telephely 
esetén a munkáltató székhelye minősül munkahelynek
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Kiküldetés
Adójogi szabályok/2

Külföldi kiküldetés [Szja törvény 3. § 12. pont]. 

• a belföldi illetőségű magánszemélynek 
• a jövedelme megszerzése érdekében
• a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása 

érdekében Magyarország területén kívüli (a továbbiakban: 
külföld) tartózkodása, továbbá 

• az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve 
különösen a külszolgálatot és az azzal összefüggő utazást.

A külföldi kiküldetés fogalmán belül minősített eset a külszolgálat, amelynek a 
munkáltató által elrendelt, külföldön történő munkavégzés minősül [Szja törvény 3. §
13. pont]. 

Az Szja törvény külföldi kiküldetés definíciójából következően külföldi kiküldetést nem 
csak munkáltató rendelhet el, így külföldi kiküldetés valósul meg abban az esetben is, 
ha a megbízó Magyarország területén kívüli helyre küldi el a megbízottat. 
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Hivatali, üzleti utazás

Hivatali, üzleti utazásnak minősül [Szja törvény 3. § 10. pont]

• a magánszemély jövedelmének megszerzése, 
• a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás 

- a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás 
kivételével -, ideértve különösen 
– a kiküldetés vagy 
– a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés 

miatt szükséges utazást. 

• Nem tekinthető hivatali, üzleti utazásnak az olyan utazás, amelyre vonatkozó 
dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, 
tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós 
tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak 
látszólagosan hivatali, üzleti. 

A fogalomban tehát a „kirendelés” munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében 
más munkáltatónál történő munkavégzésre cserélődött ki. A módosított fogalom –
átmeneti rendelkezés alapján – a 2016. augusztus 1-jétől keletkezett 
adókötelezettségre is alkalmazható [Szja törvény 90. § (6) bekezdés].
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Munkajogi – adójogi szabályok/1

• Az Mt. és az Szja tv. szabályozása nincs teljesen 
összhangban a munkahely meghatározása tekintetében. 

• Ebből eredően pedig részben eltérő lesz a kiküldetés 
munkajogi és adójogi fogalma is. 

Az Mt. szerint, ha a munkavállaló munkahelyét a 
munkaszerződésben nem határozzák meg, munkahelynek azt 
a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi [Mt. 
45. § (3) bek.], Az Mt. alapján a munkavállaló munkahelye 
lehet egy földrajzi-közigazgatási egység (pl. Somogy megye), 
ahol például a hűtő- és mosógépszerelő dolgozik. Nem csupán 
a munkaadóhoz tartozó telephely, vagy annak székhelye, 
hanem azon helyek, ahová a munkáltató a lakossági hívások 
alapján küldi a szerelőt az ügyfelek lakására. 
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Munkajogi – adójogi szabályok/2

NAV „Változott a kiküldetés fogalma” című tájékoztatójának kizárólag 
adójogi tekintetben megalapozott a azon kitétele, miszerint az olyan 
munkakörökben, amelyekben a munkavállalók rendszeresen a 
lakóhelyükről indulva keresik fel munkavégzés céljából az üzleti 
partnereket (pl. ügynökök, szervízelők, fuvarozók), az első partnerhez 
történő utazás is – mint hivatali, üzleti utazás – kiküldetésnek minősül. 
Miután általában a felkeresendő üzleti partner abba a földrajzi 
környezetbe tartozik, ahol – a munkaköri kötelezettsége teljesítésének 
részeként – a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi, nem 
beszélhetünk arról, hogy példabeli hűtő- és mosógép szerelőnk a 
munkaszerződésétől eltérő helyen dolgozik. Így nem valósul meg az Mt-
ben kiküldetés néven már nem említett, a munkaszerződéstől eltérő 
helyen történő foglalkoztatás sem. Ha nem így gondolnánk, egy éven belül 
44 munkanapnyi ügyfél-felekeresés után megszűnne a törvényes 
munkajogi lehetősége annak, hogy a szerelő házhoz menjen…   
Forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/kuldetes_fogalma.html
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Példák/1

1. A székesfehérvári lakos munkavállaló a cég székesfehérvári telephelyén 
végzi tevékenységét (a munkaszerződésében munkahelyként 
Székesfehérvár van megjelölve), ugyanakkor Budapestre kell mennie a 
cég székhelyére egy két napos egyeztetésre, ezt követően pedig 
Budapestről a győri telephelyre megy egy egy napos egyeztetésre, 
ahonnan Székesfehérvárra utazik az otthonába. 

Alapesetben a székesfehérvári munkába járással kapcsolatos költségeket a 
munkáltatónak nem kell térítenie, (kivéve, ha a munkába járással kapcsolatos 
utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet speciális 
szabályai alapján erre mégis köteles), mivel közigazgatási határon belülről 
történik a munkába járás. A munkavállaló a budapesti munkavégzésre 
tekintettel mind munkajogi, mind adójogi értelemben kiküldetésben van, és 
ugyanez igaz a győri munkavégzésre is. A kiküldetés a győri telephelyről a 
munkavállaló hazaérkezéséig tart. Amennyiben ugyanez a munkavállaló 
például tárnoki lakos, akkor a székesfehérvári telephelyre történő oda-és 
visszautazás minősül munkába járásnak. 
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Példák/2

2. A Budapesten élő iskolapszichológus munkáltatójának székhelye Budapesten van, 
ugyanakkor mindennapi munkáját nem a székhelyen végzi, hanem egy adott napon 
Vácon, ahonnan Gödre utazik és onnan haza, míg más napokon Dunakeszin kezdi 
munkáját, ahonnan a székhely érintésével megy haza. 

Tekintettel arra, hogy a munkavállaló több telephelyen végzi tevékenységét, ezért a 
munkáltató budapesti székhelye minősül munkahelynek, így minden megtett út 
adójogi szempontból kiküldetésnek minősül, a székhelyről történő hazautazást kivéve, 
ami azonban tekintettel arra, hogy közigazgatási határon belül történik, ezért nem 
minősül munkába járásnak (kivéve, ha a kormányrendelet speciális szabálya annak 
minősíti).

3. A veresegyházi munkavállaló munkája során kiskereskedelmi üzletfeleket látogat 
meg különböző településeken, a munkáltató székhelye Budapesten van. A 
munkavállaló minden nap eltérő útvonalon végzi tevékenységét, a székhelyre csak 
pénteken délután megy be, ahonnan hazautazik.

Mivel a munkavállaló esetében nincs olyan telephely, ahol a munkáját szokás szerint 
végzi, így a munkáltató székhelye minősül munkahelynek. Ezért az összes utazás 
adójogi szempontból kiküldetésnek minősül, kivéve a pénteki székhelyről történő 
hazautazást, mely munkába járásnak tekintendő. 
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Munkába járás/1

Mt – Szja törvény - a munkába járással 
kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

• Mt. 51. §. – Munkavállaló költségeinek 
megtérítése, e körbe tartozik a munkába 
járással kapcsolatos utazási költségek 
megtérítése 

• Szja törvény költségtérítésként kapott összeg 
adóbeli megítéléséről rendelkezik
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Munkába járás/2

A Kormányrendelet 
• a munkáltató által kötelezően alkalmazandó térítés formáját, feltételeit 

és mértékét határozza meg azokban az esetekben, amikor a munkavállaló 
lakóhelye vagy tartózkodási helye és a munkahelye nem azonos 
településen van. Ilyenkor a munkáltató további mérlegelés nélkül köteles 
hozzájárulni a napi munkába járás vagy a hétvégi hazautazás költségeihez a 
kormányrendeletben meghatározott mértékben

• a közösségi közlekedési eszközök használatát részesíti előnyben. Meg kell 
téríteni a belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. 
kocsiosztályán, a menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi 
autóbuszjáraton, elővárosi vasúton (HÉV-en), illetve a menetrend szerint 
közlekedő hajón, kompon, vagy réven történő utazás költségeinek 
meghatározott hányadát mind a napi munkába járás, mind pedig a hétvégi 
hazautazás esetén. Ha a munkavállaló a hétvégi hazautazáshoz légi 
közlekedési járművet vesz igénybe, a munkáltató térítési kötelezettsége 
erre is kiterjed
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Munkába járás/3

A térítés kötelező mértéke:

• A munkáltató az előzőekben említett közlekedési eszközök használata esetén 
köteles megtéríteni a napi munkába járást szolgáló teljes árú, valamint az utazási 
kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú 
bérlet vagy menetjegy árának 86 százalékát a bérlettel vagy menetjeggyel való 
elszámolás ellenében. A jogszabály nem írja elő a számla alapján történő 
elszámolást, mivel nem a bérlet, menetjegy árának teljes összegét kell téríteni, 
csak annak meghatározott hányadát: elegendő a bérlet vagy a menetjegy leadása 
is. 

• A hétvégi hazautazással kapcsolatos költségek megtérítésének kötelező mértékét a 
százalékos korláton túl a kormányrendelet összegszerűen is korlátozza, az összeget 
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (jelenleg a nemzetgazdasági miniszter) 
minden év január 25-ig teszi közzé a tárca hivatalos lapjában. A vonatkozó NGM 
közlemény alapján 2017-ben a hazautazást szolgáló menetjegy árának 86 
százaléka, de legfeljebb havi 35 340 forint téríthető ezen a jogcímen.
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Munkába járás/4

A munkavállaló részére a pénzbeli térítés akkor jár, ha

• a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen 
közösségi közlekedés;

• a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a 
közösségi közlekedést;

• ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. 
(VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési 
járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. §
(1) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja;

• a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben 
tanuló gyermeke van [kormányrendelet 4. § (1) bekezdés].

A pénzbeli térítés mértéke az Szja tv. 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a munkába járás 
költségtérítése címén meghatározott összeg (15 Ft/km) 60 százaléka, vagyis 9 Ft/km, melyet a 
munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között közforgalmú úton mért oda-vissza távolság 
figyelembevételével kell meghatározni napi munkába járás esetén a munkában töltött napokra számítva. 
A 9 Ft/km-es mérték felett a munkáltató mérlegelési jogkörében magasabb összeget is téríthet. 
Értelemszerűen ezekben az esetekben bérlet vagy jegy alapján térítés nem fizethető. Ha azonban az 
alábbi esetekben a munkavállaló a számára nyitva álló lehetőség ellenére mégis a közösségi közlekedési 
eszközök igénybevételét választja, a jegy, bérlet árának általános szabályok szerinti térítése nem 
tagadható meg. 
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Munkába jár/5

Az adószabály szerint a nem önálló tevékenységből származó jövedelem 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a 
magánszemély a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet 
szerinti munkába járás esetén
• az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett 

kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a 
jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás 
a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában 
valósul meg), vagy

• költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő 
munkába járás költségtérítését is)
– a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely 

között és/vagy
– hétvégi hazautazásra a munkahely és a lakóhely között

közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 
15 forint értékben kap a magánszemély
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Kiküldetés kapcsán a 
magánszemélynek juttatott összegek 

• Az új Mt. 51. § (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, 
amely a munkaviszony teljesítésével összefüggésben indokoltan merült fel. Így a kifizető a kiküldetéssel 
kapcsolatos költségek (utazási költség, szállásköltség, étkezési költség, stb.) fedezetére a magánszemélyek 
részére költségtérítést ad. 

• Az Szja törvény 3. számú mellékletének I.17. pontja alapján jellemzően előforduló költségnek minősül 

– a hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, 

– külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára fordított kiadás, továbbá 

– a 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezetének 7. pontja szerint 
elszámolható költség (a külföldi kiküldetés napidíja) 

azzal, hogy e pont rendelkezése nem alkalmazható abban az esetben, ha az utazásra vonatkozó 
dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a 
tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is 
megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti. 

• Időtartamtól függően a kiküldetés lehet rövid es hosszú távú, de az adókötelezettség azonos szabályok 
alapján határozható meg. 

• A kiküldetéssel összefüggésben kapott összegek adókezelése különbözik, ugyanis 

– egy részét a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, 

– más része tekintetében, ha a kapott összeg bevételként való elszámolása szükséges, akkor vele 
szemben költségelszámolásra van lehetőség
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek/1

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni 
bevételként a magánszemélynek adott olyan összeget (utalvány 
értékét) - ideértve 
• hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, a szállás díjára, 
• külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló 

összeget is -, 
amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül 
köteles bizonylattal elszámolni, vagy - ha a kiadást a 
magánszemély előlegezi meg - ezt a juttató utólag, bizonylattal 

történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti azzal, 
hogy ez a rendelkezés egyébként nem alkalmazható olyan 
kiadások esetén, amelyeket az Szja törvény nem ismer el a 
magánszemélynél költségnek [Szja 7. § (1) g)]. 
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek/2

A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek fedezetére adott előleg utáni 
kamatkedvezményből származó jövedelem tekintetében a 2007/89. Adózási 
kérdés. 
Szja törvény 72. § (4) bekezdés e) pontja alapján a kamatkedvezményből 
származó jövedelem szempontjából nem kell figyelembe venni többek 
között a munkaviszonyból származó jövedelem elszámolása (számfejtése) 
során az elszámolás szokásszerű rendjéből adódóan keletkezett követelést 
sem. 

A munkáltató által elrendelt külföldi kiküldetés során elszámolásra átvett 
összeggel kapcsolatban következésképpen a munkavállalónak nem keletkezik 
kamatkedvezményből származó jövedelme 30 napot meghaladó elszámolás 
esetén sem, ha az elszámolásra annak szokásszerű rendjében kerül sor. Ez 
valósul meg abban az esetben is, ha az adott munkáltatónál a külföldi 
kiküldetés esetére a munkavállalók belső szabályozás alapján ellátmányban 
részesülnek, amellyel szemben a visszaérkezést követően történik az 
ellátmány, napidíj és esetleg a munkavállaló által a munkáltató nevére szóló 
számla alapján felmerült kiadások különbözetének elszámolása, rendezése.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek/3

• Az Szja törvény 7. § (1) bekezdés g) pontja a hivatali, üzleti utazás esetén az utazási 
költséget és a szállás díját ismeri el olyanként, melynek – a küldő külföldi társaság, 
vagy a fogadó magyar társaság általi – megtérítése nem keletkeztet a 
magánszemélynél jövedelmet. 

• Az utazás és szállás díja megfogalmazásba – az utazásra és szállás díjára szolgáló 
összegen kívül – csak a kiküldött utazásához és lakhatásának biztosításához 
közvetlenül és szorosan kapcsolódó egyéb kiadások, költségek érthetők bele.

• A 7. § (1) bekezdés g) pontjában említett „juttató” fogalmába a külföldi 
munkáltató és a belföldi fogadó vállalat (leányvállalat) egyaránt beletartozhat.

• A Magyarországon kiküldetésben lévő külföldi magánszemélyek lakhatási 
költségének személyi jövedelemadóban történő minősítésével összefüggésben két 
adózási kérdés (a 2002/55-ös számú és ennek kiegészítéseként kiegészítéseként
megjelentetett 2003/1-es számú adózási kérdés) jelent meg.

• A 2002/55-ös adózási kérdés megerősíti, hogy nem keletkezik jövedelem a 
Magyarországra kiküldött külföldi magánszemélynél abban az esetben sem, ha a 
kiküldetése során természetben biztosítják a lakhatását, de abban az esetben sem, 
ha a lakhatási költségeit megtérítik (mindkét esetre az Szja törvény 7. § (1) 
bekezdés g) pontja alkalmazható), függetlenül attól, hogy a lakhatás költségei a 
küldő külföldi munkáltatót vagy a belföldi fogadó céget terhelik.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek - Szállás

A 2003/1-es Adózási kérdés - bérelt lakás esetén értelmezi az Szja törvény 7. § (1) 
bekezdés g) pontjában említett „szállás díja”-kitételt. 
• A külföldi magánszemély szállodai elhelyezése esetén a szálloda által a szállodai 

szobáért felszámított díj egyéb, a szálloda által a magánszemély részére nyújtott 
szolgáltatás árát is tartalmazhatja. 

• „az Szja törvény 7. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott „szállás díja” 
bérelt lakás esetében a lakásbérleti díjon kívül a magánszemély ott-tartózkodásával 
szokásszerűen, szükségszerűen összefüggő költségeket (így a szokásszerű 
életvitelhez kapcsolódó rezsiköltségeket) is magában foglalja. A rezsiköltség még 
abban az esetben is része az alapszolgáltatásnak, ha ez a költség a bérleti 
szerződésben nem jelenik meg, hanem azért a magánszemélynek külön kell 
fizetnie. Amennyiben egy adott – a magánszemély részére felajánlott –
szolgáltatáscsomagnak része pl. garázs, parkoló használata (vagyis a 
szolgáltatáscsomag kifizetésével ez a szolgáltatás automatikusan „jár”, és a 
szolgáltatáscsomag árát nem befolyásolja, hogy annak egyes részeit a 
magánszemély ténylegesen igénybe veszi-e), úgy az egész „csomag” költsége 
beleértendő a „szállás díja” fogalomba”. A 2003/1-es adózási kérdés továbbá 
rögzíti, hogy a bérbeadó által külön felszámított, mintegy extra szolgáltatásként 
igénybe vehető szolgáltatások költsége ugyanakkor nem része a szállás díjának.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/1

• A hivatali üzleti utazás esetén nincs előírás arra nézve, hogy az milyen 
járművel történjen. A jármű lehet vonat, busz (az utazás megvalósulhat 
közöségi közlekedés igénybevételével), de a kiküldött magánszemély 
utazhat repülővel, autóval, amely lehet saját, de a munkáltató 
tulajdonában is állhat. A költségek térítésének módja az egyes közlekedési 
eszközök esetében eltérő lehet. Fontos az is, hogy milyen bizonylatok 
alapján történik a költségtérítés.

• Az utazási költségek térítése során az Szja törvény 7. § (1) bekezdésének g) 
és q) pontjait kell figyelembe venni. A g) pont az utazásra szolgáló összeg 
utólagos elszámolásának lehetőségét biztosítja, a q) pont az utazási jegy 
ellenértékének minősítéséről rendelkezik.

• Az Szja törvény hivatkozott rendelkezései alapján összefoglalva 
megállapítható, hogy nem keletkezik jövedelem, ha az utazás közösségi 
közlekedéssel vagy a kifizető által biztosított járművel történik. 

• Az Szja nem tartalmaz olyan előírást, amely konkrétan meghatározná, 
hogy az utazási költségek térítéséhez a jegyen kívül szükség van a 
munkáltató nevére kiállított számlára is, de belső szabályzatban előírható.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/2

• A kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazás esetén a saját tulajdonú 
személygépkocsi használatával kapcsolatos költségtérítés kifizetéséhez 
alkalmazható sajátos nyilvántartás. 

• Az Szja törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja értelmében nem kell figyelembe 
venni a jövedelem kiszámítása során a kiküldetési rendelvény alapján 
hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság 
(futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, 
feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban 
meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

• A hivatali, üzleti utazás esetén a saját személygépkocsi (ideértve a 
házastárs tulajdonában lévőt is) használata miatt fizetett költségtérítés 
összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az 
üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által 
közzétett üzemanyagár, valamint (2017. január 1-jétől) 15 Ft/km általános 
személygépkocsi normaköltség alapulvételével meghatározott összeg 
számít jogszabály szerinti, igazolás nélkül elszámolható elismert költségnek 
[Szja törvény 3. számú melléklet II/6. pont].
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/3

Amennyiben a bevételnek nem számító összegnél többet fizet a kiküldő a 
magánszemély részére, akkor a teljes összeg adóköteles bevételnek 
minősülhet. Ebben az esetben ugyanis a magánszemélynek a 
költségelszámolást illetően választási lehetősége van:
• vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe 

költségként, és a térítés fennmaradó részét a kifizetővel szembeni 
adott jogviszonyra tekintettel adózza le (például munkaviszony esetén 
munkabérként válik adókötelessé a fennmaradó rész);

• vagy a bevétellel szemben a költségeket (üzemanyagköltség, a hivatali 
és a magáncélból megtett utak arányában az egyéb költségeket) 
elszámolja, igazolás (számla, más bizonylatok) alapján útnyilvántartás 
vezetése mellett (a költségelszámolásra tekintettel ekkor a 

személygépkocsi tulajdonosának cégautóadót kell fizetnie.). 
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/4

Az üzemanyag-fogyasztási norma

• A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 
60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet tartalmazza. 

• Amennyiben így nem állapítható meg a norma, akkor a gyártó által, vagy műszaki 
szakértő által megállapított mérték minősül annak. A költségként elszámolható 
üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében nem haladhatja meg az 
említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat.

• A kormányrendelet 1., illetőleg 1/A. számú mellékletei tartalmazzák az egyes 
járművekre vonatkozó alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt – a 2. számú 
mellékletben felsorolt (hegymenet, városi forgalom, téli üzemeltetés, 
légkondicionáló berendezés üzemeltetése stb.) – korrekciós tételekkel 
módosítható.

• Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolásként – alapnormaátalány is 
használható, ekkor nem alkalmazhatók a rendelet 2. számú mellékletében szereplő 
korrekciós tételek.

• A magánszemély választhat, hogy az üzemanyagfogyasztási alapnorma vagy az 
alapnormaátalány szerint számol el üzemanyagköltséget, de egy negyedéven belül 
csak az egyik módszer használható.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/5

Költségelszámolás útnyilvántartás alapján
• Kötelező az útnyilvántartást vezetni, ha 

– a munkáltatótól hivatali üzleti úttal kapcsolatban kapott költségtérítés a 
jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható összeget 
meghaladja, és 

– a magánszemély a tételes költségelszámolást választja [Szja törvény 3. számú 
melléklet IV/6. pont].

– aki a személygépkocsit, amit hivatali üzleti úthoz is használ, más önálló 
tevékenységének végzése során is használja. 

• Költség kizárólag olyan üzemi célú futásteljesítmény után számolható el, 
amelyre nézve a magánszemély munkáltatója kiküldetési rendelvény 
alapján hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem számító 
költségtérítést nem fizetett.

• Az útnyilvántartás alapján fizetett költségtérítésként kapott összeg 
adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek a 
hivatali, üzleti utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók.
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A jövedelem kiszámításánál figyelmen 
kívül hagyható összegek – Utazás/6

A magánszemély választásától függően bevétellel szemben a költségek elszámolása kétféle módon 
történhet:

Az egyik módszer szerint 

• a) üzemanyagköltség címén a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagmennyiség és a NAV által közzétett üzemanyagár szorzataként meghatározott összeg, 
vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyagvásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla 
alapján figyelembe vett üzemanyagmennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az 
üzemanyagfogyasztási normával számított mennyiség, továbbá

• b) a számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el az 
üzleti, hivatali célú használat arányában. A gépkocsival kapcsolatban felmerülő biztosítási díjak, és a 
gépjárműadó gépkocsi fenntartási költségként vehető figyelembe [Szja törvény 3. számú melléklet 
IV/1. pont].

A költségelszámolás másik módszere esetében az üzemanyagköltséget az előzőekben leírtak szerint, 
minden más, az előző bekezdésben felsorolt költség címén pedig kilométerenként 15 forint általános 
személygépkocsinorma-költséget lehet elszámolni a kapott költségtérítéssel szemben [Szja törvény 3. 
számú melléklet IV/3. pont].
• Az Szja törvény 3. számú melléklet IV/7. pontja értelmében a magánszemély tehát választhat a két 

költségelszámolási módszer között, azonban a választása a teljes adóévre és az általa használt 
valamennyi személygépkocsira vonatkozik.

• A költségelszámolás bármelyik módjának alkalmazásánál szükséges járművenként – az Szja törvény 
5. számú melléklet II. 7. pontjában meghatározott – külön útnyilvántartás vezetése, továbbá abban 
járművenként az üzemi célú futás kezdő és záró kilométeróra állásának a feljegyzése. 

67



Étkezési költségek és más juttatások

Szja törvény 70. § (1) bekezdés a) pontja irányadó.
„a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a 
magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem egyes meghatározott juttatásnak 
minősül. „
Az adóalap a juttatás értékének 1,18-szorosa, amelyet 15 százalékos személyi 
jövedelemadó és 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettsége is 
terheli a kifizetőt. 
• Az Szja törvény 70. § (1) bekezdés a) pontja nemcsak az étkezést, hanem a hivatali, 

üzleti utazáshoz kapcsolódó „más szolgáltatást” is az egyes meghatározott 
juttatások közé sorolja. A rendelkezés vonatkozásában más szolgáltatás lehet a 
szakmai programokat követően megvalósuló szórakoztató program (városnézés 
stb.), amennyiben azt a kirendelő fél fizeti meg, és nem a magánszemély.

• Ha munkáltató olyan konferenciára küldi el a munkavállalót, amelynek díja a 
szakmai program mellett magában foglalja az étkezést, szállást és az esti 
szórakoztató programot is, akkor az adókötelezettség pontos megállapítása 
érdekében a különböző típusú szolgáltatások értékéről igazolást kell kiállítani. Ha a 
számlán a szolgáltatások és azok értéke külön fel vannak tüntetve, akkor nincs 
szükség külön igazolásra, mert így az egyes juttatások elkülöníthetőek, és a 
hozzájuk kapcsolódó adókötelezettség is pontosan meghatározható.
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A belföldi kiküldetés napidíja/1

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) 
kormányrendelet

• „A belföldi hivatalos kiküldetésben (a továbbiakban: kiküldetés) lévő munkavállalónak 
többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.” A 
napidíj számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el.

• Tehát abban az esetben, ha a munkavállaló munkajogi értelemben kiküldetésben van, akkor nem 
kifogásolható, hogy a számla helyett költségátalányt térítsen a munkáltató. Csak a munkajogi 
értelemben vett kiküldetéshez kapcsolódik kötelező költségtérítés a munkajogi szabályok 
értelmében, míg az adójogi kiküldetés esetében ez nem kötelező (nem is lehet az, mivel 
adójogszabály kötelező költségtérítésről nem rendelkezhet).

Példa: 

Amennyiben egy munkáltató területi értékesítési képviselő munkakörben foglalkoztat munkavállalókat, 
olya módon, hogy a munkaszerződésben a munkahelyként egy a munkáltató székhelyétől (telephelyétől) 
és a munkavállaló lakóhelyétől eltérő megye került kikötésre (pl. a munkáltató székhelye és a 
munkavállaló lakóhelye is Budapest, ugyanakkor a munkaszerződésben megjelölt munkahely Tolna 
megye), akkor köteles-e a munkáltató a 437/2015. (XII. 28.) kormányrendelet szerinti költségtérítést a 
munkavállaló részére megfizetni?

A munkavállaló adójogi szempontból kiküldetésben van, tehát a kormányrendelet szerinti költségtérítés 
adható, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a munkavállaló munkajogi szempontból nincs 
„kiküldetésben”(nem valósul meg a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatása), ezért a felmerült 
költségek vonatkozásában a munkáltató nem kötelezhető költségtérítésre.

69



A belföldi kiküldetés napidíja/2

• Átalányként a munkavállalót legalább napi 500 forint napidíj illeti meg. A 
rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt 
állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi 
átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell 
meghatározni.

• Nem számolható el napidíj, ha a távollét időtartama a hat órát nem éri el, vagy ha 
a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja.

• A belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban, valamint a saját számlás 
áruszállítási tevékenységet végzőkre gépkocsivezetőként és árukísérőként 
foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány 3000 forint, feltéve, 
hogy a munkáltató a kiküldetésre tekintettel nem az 500 forintos átalányt 
biztosítja, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad.

• A kormányrendelet alapján juttatott 500 forint mértékű, illetve 3000 forint 
mértékű napidíj adókötelezettsége eltérő. Az 500 forint mértékű napidíj juttatás 
teljes összege adóköteles jövedelem, mely az Szja törvény 2. § (6) bekezdése 
szerint a felek között fennálló jogviszonynak megfelelően nem önálló 
tevékenységből származó jövedelemként adó- és járulékköteles.
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A külföldi kiküldetés napidíja

Szja3. számú mellékletének II./7. pontja értelmében a külföldi kiküldetéshez 

kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) kormányrendelet szerinti 

összeg igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül:

• Az engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás területén, 
valamint 2017. június 20-tól a saját számlás áruszállítási tevékenységet végzők 
esetén is foglalkoztatottként, egyéni vállalkozóként tevékenységet folytató 
gépjárművezető, árukísérő magánszemély kizárólag a külföldi munkavégzésére 
tekintettel napidíj címén kapott bevételéből napi 60 eurónak megfelelő 
forintösszeg, ha a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül 
kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolásán kívül más 
költség elszámolására nem jogosult. Említett összeg igazolás nélküli levonása 
külföldi kiküldetési napidíjból a fuvarozók, árukísérők körében akkor választható, 
ha a kiküldött a szállással, étkezéssel stb. kapcsolatos kiadásairól nem nyújt be 
számlákat a munkáltatójának, megbízójának, illetve ilyen költségeket nem számol 
el.

• Egyéb tevékenységek esetén a külföldi kiküldetési napidíjból 30 százalék, de 
legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg vonható le.
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A külföldi kiküldetésre vonatkozó 
speciális szabályok/1

A külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok a kettős 
adóztatást elkerülő egyezmények alapján
• Általában adóegyezményeink 15. cikke foglalkozik a 

munkaviszonyból (nem önálló munkából) származó 
jövedelem adóztatásával. 

• A 15. cikk 1. bekezdése alapján az egyik Szerződő Államban 
belföldi illetőségű személy munkaviszonyból származó bére, 
fizetése vagy más hasonló jellegű díjazása csak az adott 
Államban (a magánszemély illetősége szerinti államban) 
adóztatható meg, kivéve, ha a munkavégzés a másik 
Szerződő Államban folyik. Amennyiben a munkavégzés így 
történik, az abból származó díjazás adóztatható a másik 
Államban (a munkavégzés államában) (15. cikk 1. 
bekezdés). 
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A külföldi kiküldetésre vonatkozó 
speciális szabályok/2

A 15. cikk 2. bekezdése szerint, tekintet nélkül a 15. cikk 1. bekezdés rendelkezéseire, 
az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy másik Szerződő Államban 
végzett munkájából származó díjazás csak az elsőként említett Államban (azaz a 
magánszemély illetősége szerinti államban) adóztatható meg, ha
• a) a kedvezményezett a kérdéses adóévben kezdődő vagy végződő bármely 

tizenkét hónapos időtartamon belül nem tölt összesen 183 napnál hosszabb 
időszakot vagy időszakokat a másik Államban (a munkavégzés államában) (első 
feltétel); és

• b) a díjazást olyan munkáltató fizeti, vagy olyan munkáltató nevében fizetik, 
amelyik nem belföldi illetőségű a másik Államban (a tevékenységvégzés államában) 
(második feltétel); és

• c) a díjazás költségét nem a munkáltatónak a másik Államban lévő telephelye viseli 
(harmadik feltétel).

Amennyiben ez a három feltétel egyidejűleg teljesül, az egyik államban illetőséggel 
bíró magánszemély másik államban végzett nem önálló munkájáért járó jövedelme 
kizárólag a magánszemély illetősége szerinti államban adóztatható. Amennyiben a 
három feltétel közül akár csak egy nem teljesül, az az állam adóztathatja a jövedelmet, 
ahol a munkát végzik.
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A külföldi kiküldetés 
Gazdasági munkáltató/1

• A gazdasági munkáltató elvét alkalmazó államok 
esetében – a Kommentárban bemutatott elveket 
betartva – előállhat, hogy nem az a társaság (a küldő 
társaság) lesz a 15. cikk alkalmazásában a munkáltató, 
akivel a magánszemély a munkaszerződést megkötötte 
(a küldő társaság a munkavállaló formális értelemben 
vett, szerződéses munkáltatója), hanem az a társaság, 
ahol a magánszemély a munkáját végzi (ebben az 
esetben a fogadó társaság gazdasági értelemben vett 
munkáltatónak tekinthető).

• A gazdasági munkáltató elv érvényesítése esetén a 
gazdasági munkáltató meghatározása a felek közötti 
szerződéses viszonyok tartalmi vizsgálatát feltételezi.
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A külföldi kiküldetés 
Gazdasági munkáltató/2

A gazdasági munkáltató meghatározásának menete a következő: 

• Elsődlegesen - integrációs teszt. A munkavállaló akkor tekinthető 
olyannak, mint aki a fogadó társaság szervezetébe integrálódott, ha ez a 
társaság (a fogadó társaság) viseli a munkavállaló munkájának 
eredményével járó felelősséget vagy kockázatot. Az integrációs teszt során 
tehát nem annak van jelentősége, hogy ki hasznosítja a dolgozó 
munkájának eredményét, és annak sem, hogy a magánszemély 
betagozódik-e a fogadó társaság (munkavállalói) hierarchiájába (annak 
ugyanakkor jelentősége van, hogy utóbbi esetben a munkavállaló 
beintegrálódik-e pl. a munkavégzési folyamatokba, a munkaszervezetbe).

• Ha az integrációs teszt a fennálló formális jogviszonytól (szerződéses 
munkaviszonytól) eltérő munkaviszonyra utal, további, a Kommentárban 
leírt szempontokat kell mérlegelni, hogy kijelenthessük, a fogadó társaság 
gazdasági értelemben vett munkáltatónak minősül (és ebben az esetben a 
15. cikk 2. bekezdése szerinti „munkáltató” a fogadó társaság). 
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A külföldi kiküldetés 
Gazdasági munkáltató/3

Ezen szempontok a következők:

– ki (itt és a továbbiakban értsd: mely vállalat) jogosult utasítást adni a 
magánszemélynek a munka elvégzésének módjára vonatkozóan,

– ki ellenőrzi, és ki felelős a munkavégzés helyéért,
– a magánszemély díjazását a formális munkáltató közvetlenül felszámítja a 

szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozásnak,
– ki bocsátja a magánszemély rendelkezésére a munkához szükséges eszközöket 

és anyagokat,
– ki határozza meg a munkát végző magánszemélyek számát és képesítését,
– ki jogosult kiválasztani azt a magánszemélyt, aki a munkát elvégzi, és 

megszüntetni a vele e célból létrehozott szerződéses megállapodást,
– ki jogosult fegyelmi szankciókat alkalmazni az adott magánszemély munkájával 

kapcsolatban,

– ki határozza meg az adott magánszemély szabadnapjait és munkarendjét.

Az előbbi szempontokat együttesen kell vizsgálni és mérlegelni, fontossági sorrend közöttük nem 
állítható fel. 
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A külföldi kiküldetés 
Gazdasági munkáltató/4

Összefoglalva tehát amennyiben 
• az integrációs tesztet első lépésként elvégezve megállapítható, hogy 

a fogadó társaság viseli a munkavállaló munkájának eredményével 
járó felelősséget vagy kockázatot, majd – második lépésként –

• a munkavégzés jellemzőit figyelembe véve a Kommentárban foglalt 
szempontok vizsgálata is a fogadó társaság irányába mutat, 

akkor valószínűsíthetően a fogadó társaság minősül a magánszemély 
gazdasági értelemben vett munkáltatójának. 

Ebben az esetben a 15. cikk 2. bekezdésében foglalt kivétel-szabály 
(mentesítés az adóztatás alól a munkavégzés államában) nem 
alkalmazható. Ebből következik, hogy a magánszemély fogadó 
államban végzett munkájából származó jövedelmét a fogadó állam 
megadóztathatja, még abban az esetben is, ha a fogadó államban 
történő munkavégzés időtartama nem haladja meg a 183 napot.
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Kiküldetés – járulékszabályok/1

• Nemzetközi egyezmények elsőbbsége

• EGT területén történő munkavégzés –
Koordinációs rendelet (883/2004 EK Rendelet, 
987/2009/EK Rendelet)

– Küldő állam társadalombiztosítási szabályai hatálya 
alatt, feltéve, hogy a kiküldetés a 24 hónapot nem 
haladja meg

• Szociálpolitikai egyezménnyel rendelkező ország

• Szociális biztonsági egyezmények

Kiküldetés – járulékszabályok/2

Magyarország szociálpolitikai egyezményeket a volt szocialista államokkal 
kötött, jelenleg két szociálpolitikai egyezményünk van hatályban:

• a Magyar – Szovjet szociálpolitikai egyezmény [a Magyar Népköztársaság 
és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás 
területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 
20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű 
rendelet, 7/1964. (IX.13.) Müm rendelet], és 

• a Magyar – Jugoszláv szociálpolitikai egyezmény [a Magyar 
Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos 
kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. 
napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 20. törvényerejű 
rendelet, 11/1959. (IX.13.) Müm rendelet

• Egyezmények alapján a vállalatok kiküldött dolgozóinál a vállalat székhelye 
szerinti ország társadalombiztosítási szabályait kell alkalmazni. a kiküldetés 
időtartama tekintetében nincs korlátózó rendelkezés.



Kiküldetés – járulékszabályok/3

Szociális biztonsági egyezmények

• Kanada  [a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, 
Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXIX. törvény és a 107/2005. (VI.23.) 
Korm. rendelet],

• Québec Kormánya [Kihirdette a 2006. évi XVII. törvény], 
• Dél-Koreai Köztársaság [Kihirdette a 2006. évi LXXIX. törvény]
• A Magyar Köztársaság és Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális 

biztonság egyes kérdéseiről szóló egyezmény [Kihirdette a 2008. évi LXXII. törvény]
• a Magyar Köztársaság és Bosznia Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális 

biztonságról szóló egyezmény [Kihirdette a 2009. évi II. törvény]
• Mongólia - szociális biztonságról szóló egyezmény [Kihirdette a 2011. évi CXVIII. törvény]
• Ausztrália - szociális biztonságról szóló egyezmény [Kihirdette a 2011. évi CXVII. törvény]
• Indiai Köztársaság - szociális biztonságról szóló Egyezmény [Kihirdette a 2010. évi XXIX. törvény]
• Japán - szociális biztonságról szóló Egyezmény [Kihirdette a 2013. évi CLII. törvény]

• Szerbia - szociális biztonsági egyezmény (Kihirdette:2013. évi CCXXXIV. törvény)
• Albánia - szociális biztonsági egyezmény (Kihirdette: 2015. évi XVIII. törvény)
• Amerikai Egyesült Államok – szociális biztonsági egyezmény (Kihirdette:  2015. évi XXIX. tövény)

Az új típusú szociális biztonsági egyezmények szerint az alkalmazandó jog meghatározását főszabály 
szerint a munkavégzés helye határozza meg. A kiküldetés esetén - a főszabálytól eltérően – nem a 
munkavégzés helye szerinti állam jogát, hanem a „küldő” állam jogát kell alkalmazni.


